






قبل من االداب االسالمية االستئذان: الصورة الثانية

الدخول واالنصراف اذا لم يؤذن له

احمد دهش من تصرف زياد: الصورة الرابعة

.قبالهحيث كان يتوقع االحتفاء به وحسن است

:في الصورة االولىالسلوك اإليجابي

.ادحيث يتجه احمد الى زيارة صديقه زي

ستقبل لم ي: في الصورة الثالثهالسلوك السلبي

.نهزياد صديقه كما ينبغي بل خرج مقطبا جبي

.تصرف زياد كان سيئا النه لم يحسن استقبال صديقه
لو كنت مكانه لخرجت عليه هشا 

باشا والحتفيت به خاصة أنه كلف

نفسه لالطمئنان عليه

ادب اللقاء الن القصة تمثل خلقا وهو ادب اللقاء

همزة

لكالم تنطق في بدء ا( احترام)تنطق في بدء الكالم و في وصله بينما الهمزة في : همزة أخالق

وال تنطق في وصله خط النسخ 
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ذهب أحمد لمنزل صديقه زياد صباح ذات يوم 

ر عند لزيارته لالطمئنان عليه وبعد دقائق من االنتظا

الباب وهو يقرع الجرس خرج اليه زياد ولما رأه 

قطب جبينه مظهرا تضجره من الزيارة فدهش أحمد

.هلتصرف صديقه حيث كان يتوقع ان يحتفي ب



:صندوق المجوهرات

بشاشة -اإليثار–المودة

السماحة -حسن النية-الوجه

–بّر الوالدين –الصدق –

.السكينة–الحياء

:  سلة المهمالت

–العنف–الظلم–الفتنة-الكذب

ناُبز باأللقاب -فاُخر باآلباءالتَّ –التَّ

سوء –بذاءة اللسان–الَجفاء

ْرَثرة–الظن .الفضول-الثَّ



موقف مرفوض : الموقف األول

ه الن احترام المعلم وتقدير

واجب من منطلق ما يبذله 

من جهد في انارة عقولنا 

ن وتثقيفنا كما انه واجب م

منطلق كونه كبيرا حيث 

) قال صلى هللا عليه وسلم

ليس منا من ال يرحم 

صغيرنا ويوقر كبيرنا 

ويأمر بالمعروف وينهي 

(عن المنكر

دل موقف ايجابي ي: الموقف الثاني

غلب على قدرة الفتاة في الت

على الصعوبات لتحقيق

االهداف النبيلة فبالرغم 

من صغر سنها اال انها 

بذلت قصارى جهدها 

لمساعدة امها كي تنال 

رضا هللا سبحانه وتعالى
.اْحتِقار الناس خلق ذميم

عاُمل مع الواف دين يدل ُحْسن التَّ

.على حسن تربيتي

احترام حق االخرين في الصطفاف

يكسبني احترامهم

يده موقف انساني يؤ: الموقف الثالث

د الدين الحنيف الذي يعد من يساع

غيره باالجر والثواب خاصة اذا كان

الشخص في حاجة ماسة للمساعدة 

مثل هذا الرجل الضرير



ت اذا كان الكالم من فضة فالسكو

من ذهب

الَعَجم–الَحَرم،                   الُعْرب –الِحلُّ 

أَْنَكْرتَ -َتْعِرُف  







أَُشقَّ َوَردَ َخائِفا  



ر كانتا تمنعان أغنامها عن الورود الى الماء لوجود الرجال حول البئ

وخوفا من االذدحام ومخالطتهم الرجال

ا او اي ال يستطيع ان يسقي فلذلك جئن

الستدرار عطف موسى عليه السالم









ر موسى ، الشيخ الكبي

، رجل ، امرأتين

.توجه إلى َمدينَ 



ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان }

مَّ َفَسَقى لَُهَما ثُ (23)قال ما خطبكما قالتا ال نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 

لِّ َفَقالَ َربِّ إِنِّي لَِما أَنَزْلَت إِلَ  {(24)يَّ ِمْن َخْير  َفقِير  َتَولَّى إِلَى الظِّ

انجاز العمل

اتقان العمل

الصدق



نجدة 

نالمستضعفي

التواضع وحب

الخير

جزاءاإلحسان 

باإلحسان
اللجوء الى هللا

الوفاء 

بالعهد 
اخذ العظة 

والعبرة من

قصص 

.االنبياء

عليه السالمأيوب

ابتاله في من ساللة سيدنا إبراهيم كان من النبيين الموحى إليهم، كان أيوب ذا مال وأوالد كثيرين ولكن هللا

عاما اعتزله فيها الناس إال امرأته 18هذا كله فزال عنه، وابتلي في جسده بأنواع البالء واستمر مرضه 

لك صبرت وعملت لكي توفر قوت يومهما حتى عافاه هللا من مرضه وأخلفه في كل ما ابتلي فيه، ولذ

لى أهل يضرب المثل بأيوب في صبره وفي بالئه، روي أن هللا يحتج يوم القيامة بأيوب عليه السالم ع

.البالء



مؤنثمذكر

هذاهذا

هذاهذا

انسان



هذاهذا

مذكر

هذا هذا

الحيوان

هذههذههذه

هذه هذه

مؤنث

مؤنث

.مؤنث لفظي ومؤنث معنوي

مؤنث



مؤنث

هذههذه

هذه هذه
مؤنث مؤنث

مؤنث لفظي ومؤنث معنوي

تاء حقيقي

التأنيث



االلف المقصورةمؤنث

االلف الممدودة

مجازي           حقيقي

معنوي           لفظي



الماضي

االمر

المضارع

اِصِحينَ  20القصص .َفاْخُرْج إِنِّي لََك ِمَن النَّ

الِِمينَ  نِي ِمَن اْلَقْوِم الظَّ 21القصص .َنجِّ

26القصص .إن خيَر من استأجرَت القويُّ األمينُ اْسَتأِْجْرهُ 



طلب

تخرجفعل أمر
تخرج+ لـ 

لتخرج

الفعل المضارع 

الم األمر)المقترن بـ 

(الجازمة



إحداهما         استحياء         إن             أبي

القصص          أجر            القوم         الظالمين          



تسمى همزة وصل



همزة وصل

تظهر

تسقط

االلف

أفعال

أمر             خرج



ِاستأِجرْ (سداسي)6

أسماء



(سداسي)6ماض  ااْسَتْحيَ 

ابنة، امرأة

ابن، امرؤ

اثنان

التعريف( ال)ب 

همزة وصل

الحروف



ال ينطق بها في ابتداء الكالم و

لهاينطق بها عند وصلها بما قب

الاالسماء السماعية

السداسي                 الخماسي    السداسي

السداسية





نسخ

كوفي

ما لكثرة استخدامه في نسخ الكتب قدي

ولروعته

النقطتان والثالث ،  الحروف تأخذ أشكاال متعددة في رسمها

يدخل السرور والبهجة على النفس





ا الخط الحسن يزيد الحق وضوح 











(ب)رأي مجموعة 

ى ألن النص القرآني صور لنا خلق وحياء سيدنا موس

حدى عليه السالم مع المرأتين إلى جانب تصويره حياء إ

تمشي على}: البنتين ويتمثل هذا في قوله تعالى

{استحياء



استدعاؤه من قبل والدها ليجزيه أجر ما قدمه لهما

رط رغبة الشيخ في تزويجه احدى ابنتيه بش

.استئجاره لمدة ثماني حجج

الشيخ

احدى البنتين

موسى

البنتين
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لغة الحوار تتسم بالدقة والوضوح

....استفهام ، نهي ، ) يتميز بقصر العبارة وتنوع االساليب 

يعتمد على سوق الحجج والبراهين المؤيدة 

آنيواالقناع والتأثير واالستدالل من النص القر



الحلاالشخاص    المكان

مساعدة موسى 

عليه السالم 

المرأتين 

والسقي لهما

تولى موسى

عليه السالم

للظل

مجيء الفتاة الى

موسى عليه 

السالم لتخبره 

برغبة والدها في

لقائه



ال تخف ) قول الشيخ له 

(نجوت من القوم الظالمين

ـإبرام العقد بينهما



صبرا جميال ما أقرب الفرجا          من راقب هللا في األمور نجا

واقعيهسعيدة

متوقعه

عجبا المر المؤمن)قال صلى هللا عليه وسلم 

إن أمره كله خير، وليس ذاك اال للمؤمن ، إن 

أصابته سراء شكر ، فكان مخيرا  له وان 

(اصابته ضراء صبر فكان خيرا  له



الن الصبي قدم المساعدة وهو مسرور بها

.متجهم وضايقالن الصبي قدم المساعدة وهو 

ا وهو سلوك يأمرنا به اإلسالم .تصرف الصبي األول كان جيد 

ا وهو سلوك ينهانا عنه اإلسالم .وتصرف الصبي الثاني سيئ 





الحارسالبنت

زوجة الحارساألم

الجدة

ا بطريقة غير الئقة تنصحها األ م باحترام بنت صغيرة تقدم طعام 

.الفقراء واإلحسان إليهم، مثل  تقدم الطعام بأسلوب  طيب









الَجّدة                الجدة

الحارس

النها سبب الحدث المحرك لبقية األحداثزوجة الحارس

كلفت الفتاة باعداد 

الطعام السرة الحارس
جيدالعطف على المساكين

قدمت الطعام بشكل

غير جيد

عدم االهتمام 

بمشاعر االخرين
سيء

االهتمام بمشاعر 

اآلخرين

تمأل البطن 

تشعره بأنه شحاذ

فيها مذلة

تمأل البطن

ق تشعره بأنه صدي

عزيز

ليس فيها مذلة

جيد
وبخ الفتاه على

عدم اهتمامها 

بترتيب الطعام



الَجّدة                الجدة

الحارس

جيدالنها سبب الحدث المحرك لبقية األحداثزوجة الحارس

تمأل البطن 

تشعره بأنه شحاذ

فيها مذلة

تمأل البطن

ق تشعره بأنه صدي

عزيز

ليس فيها مذلة

كلفت الفتاة باعداد 

الطعام السرة الحارس

سيء

وبخ الفتاه على عدم 

اهتمامها بترتيب الطعام
االهتمام بمشاعر اآلخرين

عدم االهتمام بمشاعر االخرين قدمت الطعام بشكل 

غير جيد

جيد

جيد

العطف على المساكين



الين نعم تكون الصدقة باللاير أندى من الصدقة بالري

اذا اقترنت بالروح الطيبة الخالية من المن واذالل 

من يتصدق لاير ويحاول كتمان هذا : المحتاج مثل 

ق االمر ويتجنب احراج المتصدق عليه واالخر يتصد

بألف لاير ويعلن عنها في الصحف مثال

عام يدل على عدم اهتمام الفتاة بترتيب الط( ورمت)لفظ 

وهذا يدل على عدم اهتمامها بمشاعر من تقدم لهم الطعام

مباالة شعور السامع بعدم: واالثر الذي تتركه في النفس 

ك الفتاه مما يدل على عدم حسن تأدبها مع نعم هللا وكذل

مع من تقدم لهم الطعام

التلطف في ): القيمة البارزة في النص هي

(.  اإلحسان إلى المحتاجين













االغترار

الملق

التدليس

شعث
رام

الملق: التدليس            الود واللطف الشديد : التضليل 

ما شعث: االغترار           ما تفرق من االمور : االنخداع 

رام:  رغب في الشيء 



ان الصحبة الحسنه لها مواصفات ومتطلبات ان 

.االخوة ليست عالقة عابرة

لزيادة األلفه وتعاونا على الخير وتقوية للتظافر والتناصر

اي ان قطعت اخوانك بذنب لم يبق لك اخ تلمه وتصلح ما تشعث من أمره وفسد

ال، بل للتأكيد على ان ليس في الرجال من يخلو من عيب

النهي عن اختيار الصديق حال االضطرار دون معرفة أحوالهم وصفاتهم وطباعهم
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هو أثر اصدقاء السوء وأهل الريب كالماء الزالل الصافي يخبث

.طعمه ويتعكر لونه اذا المسته الشوائب

كاره الشر-مؤثر الخير   -حسن االخالق   

صفات ليس على الصديق أن يجعل بعض عيوب الصديق او بعض ال

فات او العادات مدعاة للتخلي عنه اذا عرف انه يمتلك كثيرا من الص

الحسنه



المتآخان 

متحابان 

.ومتعاونان

الرضا 

بسائر 

أخالق االخ

معرفة 

احوال 

االخوان

اثر اهل 

السوء واهل 

الريب



مودة اللئيم     المودة
نكرة

معرفه

مضاف الى معرفه
معرف ب ال

معارف

اعالم

ضمائر

أسماء موصولة

أسماء االشارة

اعالم

معارف



العلم

الضمائر

االسماء الموصولةأسماء االشارة

المعرف باالضافه

معرفة



فعلـاسم

فعل   فاعلمبتدأ   خبر

نام الطفلالكتاب مفيد

اسم



مصايد                         متحابان

قادرون                          دليل

ماحيات                          أخو

خبر

مفرد مذكر



مبتدأ

مثنى مذكر

الرفع

خبر

جمع مذكر سالم

الرفع

نكرة

مبتدأ



مبتدأ

خبر

مفرد مذكر

الرفع

نكرة

جمع مؤنث سالم

الرفع

(ال)معرف ب 

مبتدأ

الرفع

خبر

نكرة

الرفع

جمع مؤنث سالم

جمع تكسير

(ال)معرف ب 



المسلم أخو المسلم

خبرمبتدأ

دل على

حالته

مفرد مذكر
الرفع

حالته

الرفع

دل على

معرف بـ 

(ال)

معرف 

بـاإلضافة

جاء

اسم من االسماء 

الخامسة

جاء



معلمون مجدون في عملهمال

المعلمات متقنات في عملهنا

أبوك شيخ كبير

الطالبتان مجتهدتان

المساجد واسعه

فرعية

المثنى أصلية

جمع التكسير 

والجمع المؤنث
فرعية

جمع مذكر سالم 

واالسماء الخمسة



هذه فلما رأى السائق األجنبي غيُر المسلِم سماحةَ 

ا للخدم األسرِة المسلمِة وعدالَتها وُحسَن معاَملتِه

ن هذا الديِن، والضعفاء، اشتاقْت نفُسه لِيعلَم المزيَد ع

.حتى َشَرَح هللا صدَرهُ لإلسالم





إذا

تقوية المعنى





















العفو

الرحمة

من 

أخالق 

النبي 

صلى هللا

عليه 

وسلم

غضب فيال

الحق

الصدق واالمانه فهو الصادق االمين

العفو والتسامح ،  فقد عفا عنهم بعد كل ما فعلوه معه

الوفاء بالعهد



حيث ان الرضى اعلى من القبول وقد يكونإذا رضيت أجمل 

القبول بدون رضى ولكن ال يكون الرضى بدون قبول







المدرسة 

.المنزل

الطالب عادل 

، المعلم ، 

الزمالء 

الممتازون 

الوالدة

الجدة

ضعف عادل في 

.طول النهاراالمالء

مساعدة الجدة 

لعادل

قراءة الدرجات من قبل 

معلم االمالء

حصول عادل على درجات 

متدنية 

ثقل وطأة خبر الدرجات 

المتدنية على نفس عادل


